Schůze rady města Touţim
Usnesení č. 20 / 2011
Ze schůze rady města Toužim konané dne 5. září 2011

A)

Rada města po projednání schvaluje:

1) Výroční zprávu o činnosti ZUŠ Touţim ve školním roce 2010/2011.
2) Kladné vyjádření k licenčnímu řízení o udělení licence k provozování veřejné linkové
autobusové osobní dopravy pro dopravce Dopravní podnik Karlovy vary, a.s., Karlovy
Vary, na linku Ostrov – Karlovy Vary – Touţim – Plzeň.
3) Záměr na nájem části pozemku p.č. 1729/5 o výměře 2 800 m2 v k.ú. Touţim.
4) Revokaci usnesení rady města Touţim č. 18/2011 bod A/3 ze dne 8. srpna 2011.
5) Navrhnout na zasedání zastupitelstva města Touţim zaloţení spol. s r. o. za účelem
hospodaření s lesním majetkem města.
6) Program zasedání zastupitelstva města Touţim svolaného na čtvrtek 15.9.2011.

B)

Rada města po projednání bere na vědomí:

1) Kontrolu plnění usnesení z minulé schůze.
2) Informace zástupců Karlovarské agentury rozvoje podnikání, regionální kanceláře
CzechInvest a Okresní hospodářské komory Cheb, o činnosti jednotlivých subjektů a
nabídce spolupráce s městem a místními podnikatelskými subjekty.
3) Ţádosti o byt v domě čp. 164 v Plzeňské ulici s tím, ţe o přidělení tohoto bytu bude
jednat na některé příští schůzi rady, po vyjasnění bytových potřeb města.
4) Informaci ředitele ZUŠ Touţim o připravenosti školy na školní rok 2011/2012.
5) Výroční zprávu o činnosti ZŠ Touţim ve školním roce 2010/2011.
6) Informace z jednání školské rady při ZŠ Touţim.
7) Rozbor nákladů na jednotlivé části regenerace náměstí s tím, ţe o dalším postupu
řešení regenerace náměstí bude jednáno na zasedání zastupitelstva.
8) Informaci o schůzce s ředitelem Městské policie v Sokolově ve věci zřízení městské
policie a jejím přínosu ke zlepšení pořádku a bezpečnosti ve městě s tím, ţe na příští
schůzi rady pozve ředitele Městské policie v Sokolově a velitele Obvodního oddělení
Policie ČR v Touţimi.

C)

Rada města po projednání zamítá:

1) Záměr na prodej části pozemku p.č. 3188/1 o výměře cca 400 m2 v k.ú. Touţim.
Záměr bude projednán na zasedání zastupitelstva.

V Touţimi 5. 9. 2011
..............................................
Roman STRAKA
místostarosta

.............................................
Alexandr ŢÁK
starosta

Upozornění: Zveřejněný text usnesení rady města Touţim je upraven v souladu se zákonem o
ochraně osobních údajů.

